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Slnur,tg MTESTo sAVTvALDyBES vIESosIos BIBLIoTEKos
VYRIAUSIOJO METODININKO BIBLIOTEKINEI VEIKLAI
PAREIGYBES APRASYNT,q.S

I. PAREIGYBE

l. Siauliq miesto

savivaldybes vieSosios bibliotekos (toliau -- Biblioteka) Vyriausiasis
metodininkas bibliotekinei veiklai yra specialistas, atliekantis Bibliotekos direktoriaus pavaduotojo
funkcijas ir vadovaujantis bibliotekinei veiklai.
2. Pareigybes lygis - A2.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI
3. Vyriausiasis metodininkas bibliotekinei veiklai turi atitikti reikalavimus:
3.1. tureti aukStqji universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4 (komunikacijos, informacijos
mokslq, humanitariniq ar socialiniq mokslq studijq kryptis) ir 1 metq vadovau.iamo darbo patirti,

3.2. Yyriausiasis metodininkas bibliotekinei veiklai turi Zinoti:
3.2.1 Lietuvos Respublikos bibliotekq istatym4, kitus Lietuvos Respublikos istatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus bei norminius aktus reglamentuojandius bibliotekq
veikl4, KultDros ministerijos teises aktus, bibliotekininkystes ir bibliografijos standanus; Siauliq
miesto savivaldybes administracijos isakymus bei kitus teises aktus; iSmanyti dokumentq rengimo,
apskaitos ir tvarkymo taisykles, gebeti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informacij4, rengti
iSvadas, savarankiSkai planuoti

ir organizuoti veikl4, dirbti komandoje.
3,3. Vyriausiasis metodininkas bibliotekinei veiklai turi iSmanyti:
3.1. strateginio planavimo, planq ir ataskaitq rengimo principus, projektq

ir Bibliotekos
veikl4 reglamentuojandiq dokumentq rengimo principus;
3.3.2. bibliotekininkystes teorij4 ir praktik4;
3.3.3. bibliotekininkq kvalifikacijos kelimo bei mokymq formas ir metodus;
3.3.4. vadybos, psichologijos, tarnybines etikos, raStvedybos taisykles;
3.3.5. Bibliotekos tikslus, uZdavinius ir jq vykdym4 bendrajame Bibliotekos strategijos
kontekste.
3,4.

Vyriausiasis metodininkas bibliotekinei veiklai turi moketi:
3.4.1. koordinuoti vis4 darbo organizavimo veikl4 bibliotekoje, formuoti metodinio darbo

kryptis;
3.4.2. valdyti informacij4: jq kaupti, analizuoti, apibendrinti;
3.4.3. moketi dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook,
Power Point,) ir kita organizacine technika,

III. SIAS PAREIGAS EINANEIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Vyriausiasis bibliotekininkas metodinei
pavaduotojo funkcijas ir vadovauja bibliotekinei veiklai.

veiklai atlieka Bibliotekos

direktoriaus

5. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, norminiais ir teisiniais
aktais, bibliotekq veikl4 reglamentuojandiais istatymais, Siauliq miesto savivaldybes tarybos
sprendimais ir Siauliq miesto savivaldybes Administracijos direktoriaus isakymais, Bibliotekos
direktoriaus isakymais, Bibliotekos nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklemis, Siq pareigybiq
apra5ymu ir kitais Bibliotekos veiklq re glamentuoj andiai s dokumentais.
6. Vyriausiasis metodininkas bibliotekinei veiklai:
6.1. rengia Bibliotekos strateginius planus, ilgalaikes veiklos programas, veiklos planus
,bei nustatytais terminais pateikia atitinkamoms institucijoms;
6.2, rengta suvestines statistines metines ataskaitas, pagal Lietuvos integralios bibliotekq
informacijos sistemos (toliau LIBIS) statistikos moduli bei kasmet teikia ataskaitas Bibliotekos
steigejui ir Lietuvos nacionalines Martyno MaZvydo bibliotekos Bibliotekininkystes centrui ir kitoms
instituciioms:
6.3.suveda Bibliotekos statistinius duomenis i LNB statistikos moduli;
6.4. rengia tekstines ataskaitas, kuriose analizuoja bibliotekos veik14, daro iSvadas ir siulo
priemones iai gerinti, pateikia jas Lietuvos nacionalines Martyno MaZvydo bibliotekos
Bibliotekininkystes centrui, Siauliq miesto savivaldybes administracijos Kult[ros skyriui, apskrities
P. ViSinskio vieSajai bibliotekai;
6.5. konsultuoja ir teikia metoding pagalb4 Bibliotekos skyriq vedejams ir filialq
vyriausiems bibliotekininkams metiniq planq, tekstiniq ir statistiniq ataskaitq rengimo bei kitais
bibliotekinio darbo klausimais;
6.6. organizuojapasitarimus, raSo protokolus;
6.7. koordinuoja ir organizuoja bibliotekos darbuotojq kvalifikacijos kelim4;
6.8. koordinuoja, analizuoja skyriq ir filialq veikl4, vadovauja atskiriems veiklos
klausimams sprgsti sudarytoms komisijoms ir taryboms;
6.9, informuoja ir supaZindina skyriq ir filialq vedejus su Bibliotekos darb4
reglamentuojandiais dokumentais ir kontroliuoja kaip laikomasijuose keliamq reikalavimq;
6.10, inicrluoja ir organizuoja mokslo tiriamqj4 bei metoding veikl4, renka, sistemina bei
teikia duomenis respublikiniams ir regiono bibliotekq veiklos tyrimams;
6.l1.kaupia duomenis apie SVB tinklo bibliotekas, kiekvien4 menesi renka skyriq ir
filialq pagrindiniq rodikliq duomenis, juos apibendrina ir analizuoja;
6.l2.konsultuoja bibliotekq darbuotojus darbo klausimais, informuoja apie naujus
bibliotekininkystes leidinius, teikia metodines konsultacijas Bibliotekos darbuotojams;
6.13. vyksta i skyrius ir filialus, teikia metoding pagalb4, organizuoja bendras i5vykas,
uZtikrina duotq fpareigojimq vykdym4 filialuose;
6.14. komplektuoja literattr4 bibliotekininkystes, knygotyros teorijos klausimais;
6.15. teikia informacij4 apie bibliotekq veikl4 apskrities vie5ajai bibliotekai, miesto
savivaldybes administracijos Kult[ros skyriui;
6.16, tvarko metodines literatlros fond4, visuming apskait4;
6.17. pildo administracijos darbuotojLl darbo laiko apskaitos Ziniara5ti, tikrina kitq skyriq
ir filialq darbo grafikus, bei darbo laiko apskaitos ZiniaraScius;
6.18. nustatyta tvarka teikia Bibliotekos interneto svetaines administratoriui infbrmacij4
apie Bibliotekos veiklq reglamentuojaniius dokumentus, Bibliotekos veiklos ir strateginius planus,
ataskaitas bei kt.:

it sudaro skyriq ir filialq menesio renginiq suvestinius planus, el. pastu
sluncla
":.,-x:^ -1;l?:
Kulturos skynul:
6'20' kiekvien4 savaitg suderina su skyriais ir filialais informacij4
apie
renginius ir perduoda j4 Kultflros skyriui, bibliotekos administracijai, Ziniasklaidai ivyksiandius
bei sukelia si4
informacij4 i svetaing, skyreli,,Renginiq kalendorius,,;
6'21. teises aktq nustatyta tvarka kelia kvalifikacij4. dalyvauja staZuotese, seminaruose;
6'22' vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus pavestus darbus, nejeinandius j pareigybes
apra5ym4.
!4 pavaduoja Bibliotekos direktoriq jo kasmetiniq atostogq, ligos, komandiruodiq ir
kitais atvejais;
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6'24. uatikrina, kad jam priskirtos patalpos, darbo vietos
iranga, inventorius, darbo
priemones ar kitas materialus Bibliotekos turtas bDtq tinkamai
eksploatuojamas, priZi;rimas

ir

saugomas;

6.25. suderinus su direktoriumi arba remiantis direktoriaus isakymu
- atstovauja Bibliotekos interesams kitose organizacijose;
6.26. teikalauja iS Bibliotekos administracijos, skyriq ir padaliniq informacijos
ir
dokumentq, reikalingq tiesioginiam darbui atlikti;
6.27. kontroliuoja Bibliotekos skyriq ir padaliniq veikl4;
6.28. veiklos tobulinimo klausimais konsultuoiasi su kitais Lietuvos vieSqjq
bibliotekrl
specialistais;

6'29. reikalauja, kad visi su veikla susijg dokumentai butq parengti pagal raStvedybos
standarto reikalavimus, nepriima ir netvirtina netvarkingai paruoStq metiniq veiklos
ataskaitq;
6.30. reikalauja, kad su pareigq atlikimu susijg darbo procesai b[tq vykdomi pagal teises
aktq ir norminiq dokumentq nustatyt4 tvark4;
6.31. kelia kvalifikacij4 Bibliotekoje ir uZ jos ribq organizuojamuose profesiniuose
mokymuose, seminaruose, konferencijose;
6.32. informuoja direktoriq apie padeti Bibliotekoje, vidaus darbo tvarkos taisykliq
paZeidimus, aplaidum4 darbe;
6.33. siulo darbuotojus materialiniam ir moraliniam skatinimui;
6.34. dalyvauja draugijq, NVO veikloje, uZsiima kita veikla, nerrukdandia vvkdvti
tiesioginio darbo.
7. Vyriausiasis bibliotekininkas metodinei veiklai pavaldus Bibliotekos direktoriui;
8. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
8.1. direktoriaus pavadavimo metu

-

uz Bibliotekos veikl4;

8.2. jam priskirlos bibliotekines veikos organizavim4 ir Sios veiklos rezultatus;
8.3. bibliotekos direktoriaus isakymq, pavedimq bei kolegialiq institucijq sprendimq ir
nutarimq igyvendinim4;
8.4. savalaiki ir kokybiSk4 ataskaitq pateikim4 reikiamoms institucij oms;
8.5. bibliotekoje galiojandiq tvarkq, bibliotekos darbo tvarkos taisykliq ir Sios pareigybes
apra5ymo vykdym4;
8.6. profesines etikos taisykliq laikym4si, darbo saugos ir priesgaisrines saugos reikalavimq
laikym4si;
8.7. materialiai atsako uZ fondo ir inventoriaus apsaug4;
8.8. uZ darb4 atsiskaito bibliotekos direktoriui:

,1

8.9. uZ savo pareigq netinkam4 vykdymq Vyriausiasis bibliotekininkas metodinei veiklai
atsako Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq, darbo kodekso
nustatvta tvarka.
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